FCE Zele - KVK Ninove : 2-1

15-11-2015

Na de stuntzege van vorige week tegen de leider zakten we vol vertrouwen af naar Zele. Joren
kwam in de plaats van de geschorste Youssef en Jelle verdrong de naar de bank verwezen David.
Beide ploegen begonnen ietwat afwachtend en de eerste mogelijkheid was voor de thuisploeg,
maar Glenn kon de gevaarlijke voorzet van Pouillon wegwerken (6’). De eerste grote kans was voor
onze jongens toen Junior een voorzet van Yves doorkopte in de voeten van de vrijstaande Jelle.
Die plaatste de bal over de thuisdoelman op de onderkant van de lat en weg kans (16’).
Onze jongens hadden nu het beste van het spel en toen de doorgebroken Junior werd gehaakt was
er terecht geel voor hun kapitein Neve (22’). De daaropvolgende vrijschop van Yves was te zwak
om de thuisdoelman te verontrusten. Een efficiënte thuisploeg scoorde voor de rust aan honderd
procent. Eerst scoorde Neve na een inworp van dichtbij via Kasper en de paal (26’) waarna De
Wilde een hoekschop succesvol overnam met de kop (33’) en 2-0. Onze boys gingen op zoek naar
de aansluitingstreffer maar wanneer Junior een vrijschop van Yves kon doen afwijken, werd Zele
voor de tweede maal gered door het doelkader (39’). De 2-0 ruststand was dan ook gevleid voor
de thuisploeg.

Na de rust voerde KVK de druk op maar het was Pouillon die na een niet bestrafte tackle mocht
doorgaan. Gelukkig viel zijn lob over het doel (49’). Wat later verstuurde Mike na een mooie
combinatie met Jelle een perfecte voorzet maar Junior kopte deze doelrijpe kans over (51’). Wat
later, na een nieuwe vrije trap, werd het schot van Kevin afgeweerd door de doelman en
ook Glenn kon de afgeweerde bal niet verzilveren (54’). Voor de thuisploeg was het nu alle hens
aan dek en ze hadden ook het nodige geluk wanneer Junior een vrije trap van Yves mooi devieerde
maar recht in de handen van de doelman(57’). De verdiende aansluitingstreffer kwam er dan toch
toen Kasper buiten zijn doelgebied de bal kon onderscheppen, mooi Yves aanspeelde die op zijn
beurt Jarich vond. Het schot van deze laatste werd door een verdediger van de lijn gehaald maar
Jelle kon in de rebound toch scoren (60’) en 2-1. Ninove bleef beuken op de verdediging van de
thuisploeg maar Jelle liet bij een teruglegger van Junior de bal iets te ver van zijn voet springen en
weg was de kans (69’). De thuisdoelman voorkwam in de slotfase de gelijkmaker door een kopslag
van Junior uit zijn doel te ranselen (82’). Na een tweede gele kaart voor Pouillon was het nog meer
afzien voor de thuisploeg, maar de zege kwam niet meer in het gedrang.
Met deze 2-1 nederlaag kregen onze jongens niet wat ze verdienden. De wedstrijd van komende
zaterdag moet nu 3 punten opleveren.
Vervangingen: Mike door David, Bram door Gianni en Joren door Ryan.
Gele kaart : Davy.
Wico

